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Amb l’objectiu d’introduir l’estudi de la música moderna a
l’escola de Música d’Oliva, es programa el taller “Iniciació
al Llenguatge del Jazz”, impartit pel col.lectiu de músics
de la Sedajazz Big Band, taller
preparatori on es
treballaran diverses matèries que servirán de ferramenta
per tal de començar amb una base fonamentada al món de
la música moderna: harmonia, llenguatge, lectura, repertori
standard bàsic, iniciació a la transcripció, tècnica,
entrenament de l’oïda, anàlisi, treball en grups…
Aquesta actividad didàctica està pensada amb la finalitat
d`accedir a una de les experiències més enriquidores, la
formació d’una “Big Band”, on una selecció d´alumnes
treballaran repertori de Big Band, amb l´objectiu de fer
audicions/concerts entre altres.
La formació estará integrada per saxos alts, saxos tenors,
saxo baríton, trompetes, trombons, guitarra, piano,
baix/contrabaix, bateria, percussió llatina i veu. En
ocasions conptarem amb convidats especials. Aquesta
actividad serà molt interessant, el repertori serà variat en
estils i sota la direcció d´experimentats músics que
treballaran tots els
matisos, llenguatge i aspectes
necessaris per tal d´unificar el so contundent en aquest
tipus de formació. Es duran a terme periòdicament
audicions/concerts.
Anima´t i entrá a formar part d´aquest nou projecte
innovador que compta amb la col.laboració del col.lectiu de
músics de la Sedajazz Big Band.

Observacions:
• El taller serà trimestral, començant el 5 de
Novembre de 2011 i estarà dirigit per “Francisco
Blanco (Latino)”, fundador de la Sedajazz Big Band,
amb la col.laboració d’altres professors del col.lectiu
de Músics de Sedajazz: Voro Garcia, Dani Flors...,
entre altres.
• Les classes s’impartiran a l’escola de Música d’Oliva
els dissabtes d’11 a 13:30h.
• El taller tindrà un preu de 120 €., per a tot el
trimestre, que s’haurà d’abonar en realitzar la
matricula.
• Al final del taller es formarà una Big Band amb els
alumnes seleccionats pels mestres, preparant així el
següent taller dedicat a la Big Band.
• La matricula es pot realitzar on-line des de la pàgina
web: http://www.sedajazz.es/, indicant Taller
“Iniciació al Llenguatge del Jazz” a Oliva, o bé
directament en les oficines de l’escola de música
d’Oliva, passeig Jaume I, 6, Oliva.
• Per qualsevol dubte podeu cridar al 636463423.

